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เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
...............................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายเอกราช มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. พันตารวจโทนิเวศ เด่นนินนาท อัยการจังหวัดมุกดาหาร
8. พ.ต.อ.ธีรัชช์ โอสถานนท์
แทน ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร
9. นางวันวิภา แพงแก้ว
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
1. พ.ต.อ.หญิงอมรรัตน์ บัวศรี
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหาร
2. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
6. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
7. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
8. นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
9. นายปรีชา เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
10. นายชานาญ ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
11. นายอิทธิ เทพมังกร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
12. นายพรชัย พุดซ้อน
นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
13. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
14. นายสมศักดิ์ บุญจันทร์
นายอาเภอหว้านใหญ่
15. นายวีระ เจริญพิทักษ์พงษ์
นายอาเภอดอนตาล
16. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ
นายอาเภอนิคมคาสร้อย
17. นายชาคริต ชุมจันทร์
นายอาเภอดงหลวง
18. นายปิติณัฐ นิธิศธานี
นายอาเภอหนองสูง
19. น.อ. นาทปิยะ แก้วศรีบุตร
แทน ผบ.นพค. 24
20. นายมัฆวาน โภภสวัสดิ์
แทน ผจก. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
21. นายนิโรนจ์ เที่ยงจิตต์
ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
22. ว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน
ผู้จัดการสานักงานจัดการนาเสียสาขามุกดาหาร
23. นางสาวบุญเตรียม คาถา
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดมุกดาหาร
24. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร
25. น.ส.จิตรปฏิมา เทียนศรี
แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
26. นางสาวเสาวนีย์ บุพบุญ
ผู้อานวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
27. นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
28. นายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
29. นายจิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
30. นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
31. นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
แทน หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร

๒
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ facebook live
1. นายชญานนท์ พยาเวช
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2. นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร
3. นายปิติพัฒน์ สุธีรัตน์วัฒนา
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญตา ศิริจันทร์
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
5. นางสุณี ศศลักษณ์กุล
ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
6. นายวิโรจน์ จันทรสุนทรภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางธนภร เศรษฐี
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
8. นายวรรณสิทธิ์ คาเพราะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่ประถมศึกษามุกดาหาร
9. นางนางนุชาดา สายโกสีย์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
10. นายวัชรินทร์ คงแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
11. นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
12. นางสาวกรรณิการ์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร
13. ว่าที่ ร.ต.จักรี สิรินุสรณ์
สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร
14. นายธนา วาริยศ
สรรพากรพืนที่มุกดาหาร
15. นายวิรัตน์ ศรีมงคล
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
16. นายสมพงษ์ แสนสวาท
ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
17. นายภานุมาศ ลาภา
แทน ผอ. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
18. พ.ต.ท.สุทิน จันทร์แดง
แทน ผกก.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
19. พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์
ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร
20. พ.ต.อ.กิตเตชิญฐ์ บารุง
ผกก.สภ.คาชะอี
21. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์
แทน ผกก. สภ.ดอนตาล
22. พ.ต.ท.สวาท ศรีแนน
แทน ผกก. สภ.หนองสูง
23. พ.ต.ท.ภูวนาท สุขรมย์
แทน ผกก.สภ.ดอนตาล
24. ร.ต.อ.ภาสกร ตังดารงวัฒน์
แทน ผกก.สภ.นิคมคาสร้อย
25. พ.อ.สุรัช จันทร์พวง
รอง ผอ.รมน.จว.มห. (ท.)
26. พ.ท.สกล ศรีมุกดา
แทน สัสดีจังหวัดมุกดาหาร
27. นายสุรจิตร์ จันทรสาขา
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาi
28. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
29. นางวิไล ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
30. นายวิบูลย์ บุตตะพรม
ประมงจังหวัดมุกดาหาร
31. นายพิภพ เพียวิเศษ
ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
32. นางจันทร์จิรา จินนาวรณ์
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
33. นางวิไล ยูฮันเซ่น
สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
34. นางสาวพิมพ์ประไพ พูลทรัพย์
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
35. นางสาวกุหลาบ สุนนท์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
36. นางสาวเยาวลักษณ์ ทองทวี
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
37. นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
38. นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
39. นางสาวปวีณา ผิวขา
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลียงสัตว์นาจืดมุกดาหาร
40. นางสาวฐิติรัตน์ แสนสุข
หัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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41. นายชาคริต นาควิเชียร
42. นายสุรสิทธิ์ ธีรธนวัฒน์
43. นางนิรภา เวียงนนท์
44. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล
45. นายเสกสันต์ ไชยบูลย์
46. นางธงชัย โสดา
47. นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร
48. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
49. นายวรรณสิทธิ์ คาเพราะ
50. นางสาวรัตนา ตะราษี
51. นายวิชา อาญาเมือง
52. นายทศพล สุวรรณไตรย์
53. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์
54. นางสุพัตรา ไพฑูรย์
55. นางวัชราภรณ์ สิงห์แก้ว
56. นางสาวพรธิพา จุพิมาย
57. นางสุพรรษา สิงห์ทองทัด
58. นายมงคล ดัชนี
59. นายศศิพงษา จันทรสาขา
60. นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์
61. นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี
62. นางลักขณา บุญนา
63. นางสมจิตร นาค้าง
64. นายกานต์ สุวรรณพันธ์
65. นายวีระเกียติ วายุทัศน์
66. นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
67. นางยุภา สุขทองสา
68. นางมยุรี อึงตระกูล
69. นายภานุมาศ ลาพา
70. นายวีระชาย กองโพธิ์
71. นางณัฐพัชร์ เดชอาภาพันธุ์
72. นายสมจิตร พิลารัตน์
73. นายอรมวิทย์ อ่อนจันทร์อม

หัวหน้าด่านป่าไม้มุกดาหาร
แทน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แทน สถิติจังหวัดมุกดาหาร
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แทน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการ คปภ.จ.มห
แทน ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าด่านตรวจประมงมุกดาหาร

๔
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
2. หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ
3. ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
4. ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
5. ผู้อานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดมุกดาหาร
6. หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 10.2
7. ผู้อานวยการการเลือกตังประจาจังหวัดมุกดาหาร
8. ผอ.สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดมุกดาหาร
9. ผกก.อก.ภ.จว.มห.
10. ผกก สภ.ดงหลวง
11. ผกก สภ.หว้านใหญ่
12. ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร
13. ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร
14. หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร กฟผ.
15. ผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดมุกดาหาร
16. หัวหน้าด่านตรวจพืชมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
18. ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
19. นายสถานีเดินรถจังหวัดมุกดาหาร
20. ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตมุกดาหาร
21. ผอ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร
22. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามุกดาหาร
23. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร
24. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ มุกดาหาร
25. หัวหน้าภาคบริการโลหิตที่ 7 อุบลราชธานี
26. หัวหน้าด่านตรวจประมงจังหวัดมุกดาหาร
27. หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร
28. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
29. ผอ.กสทช. เขต 25
30. หัวหน้าศูนย์สารวจอุทกวิทยามุกดาหาร
31. รองประธาน ก.ธ.จ.มุกดาหาร
32. โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
33. หัวหน้าสานักงานเลขานุการลุ่มนาฯ
34. หน.อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
35. หน.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
36. หน.อุทยานแห่งชาติภูผายล
37. ผอ.สานักบริหารพืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
38. นายกสโมสรไลออนส์มุกดาหาร
39. สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
40. ผจก. ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.มห.
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41. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
42. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
43. นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญญสรณ์ บุญโสม
2. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร
3. นายทวีศักดิ์ ป้องศรี
4. นายคุนานนท์ ศิริบุตร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
5. นางวาโย ตึกประโคน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
6. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เริ่มประชุมเวลา เวลา 09.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี

พิธีการก่อนการประชุม
(1) พิธีมอบมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”(ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ด้วยกองบั ญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
ขึน เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้กองบั ญชาการ กองอาสารั กษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่ อ ภ.ป.ร. ประดิ ษฐาน
บนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกอง
อาสารั ก ษาดิ น แดนเพื่ อ มอบให้ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เจ้ า หน้ า ที่ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน
และผู้ ป ระกอบคุณ ประโยชน์ ต่อ กิจ การกองอาสารั กษาดิ นแดนและประเทศชาติเ ป็ น
ส่วนรวม สาหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต
ในการนี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่ง
ชีพ” ให้กับผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง ให้ได้รับ
เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ซึ่งได้มาพร้อม ณ ที่นีแล้วในโอกาสนี
ขอกราบเรียนเชิญ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับเครื่องหมายฯ และประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะ พร้อมทังได้กรุณา
อัญเชิญเครื่ องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ไว้ที่หน้าพระบรมฉายาลั กษณ์ ฯ เพื่อให้ ผู้ ได้รับ
เครื่ องหมาย “รั กษาดิ นแดนยิ่ งชี พ” เข้ ารั บเครื่ องหมายฯ ต่ อหน้ าพระบรมฉายาลั กษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิพลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ได้ แก่
นายสงคราม วั ฒ นะรั ต น์ ต าแหน่ ผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า คณะในศาลแรงงานภาค,
นางสาวอสิตรา รัตตะมณี ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร, นายชาคริต ชุมจันทร์
ต าแหน่ ง นายอ าเภอดงหลวง และนายเอกสิ ทธิ์ อรรถจิ นดา ต าแหน่ ง ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ติดตามและประเมินผลโครงการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
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(2) พิธี มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุน แม่ของแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2563
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร)
ส านั กงานคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด (ส านัก งาน ป.ป.ส.)
ได้รับ พระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชราราชธิดา ทรงรับเชิญเสด็จในงานมหกรรมกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม อิมแพต เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
และพระราชทานเงิ นขวั ญถุ งกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ นให้ กั บหมู่ บ้ านต้ นกล้ ากองทุ นแม่
ของแผ่ นดิ น ในการเข้า รั บ พระราชทานเงิน ขวั ญถุ ง กองทุ น แม่ ของแผ่ น ดิ น ปี 2563
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจในการกากับ ดูแล ติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนิ น งานของหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ตั งแต่ ปี 2555 จนถึ ง ปั จ จุ บั น และ
ส านั กงานป้ อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด แห่ ง ชาติ มอบหมายให้ กรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดตัง ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึนอีกหน่วยงานหนึ่ง ทาให้จังหวัด
มุ ก ดาหารมี ห มู่ บ้ า นและชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มเป็ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
รวมทังสิน 281 หมู่บ้าน โดยจังหวัดได้มีการจัด พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่
หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นประจาทุกปี ด้ ว ยสถานการณ์ ก า ร แ พ ร่
ระบาดของโรคติด เชื อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดได้พิจ ารณาถึง ความ
เหมาะสมในการดาเนิน กิจ กรรมให้มีค วามปลอดภัย ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุ ม และลดความเสี่ ย ง ของกระทรวงสาธารณสุ ข จึ งขออนุ ญาต เชิ ญ นายอ าเภอ
ทุกอาเภอ เป็นผู้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแทนหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2563 เพื่อนาไปจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ปี 2563 อย่างสมพระเกียรติและเหมาะสม ขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
มุกดาหาร ได้เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพร พร้อมทังกรุณาทาพิธีมอบเงินพระราชทาน
เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖3 ให้กับนายอาเภอทุกอาเภอ จานวน 8
หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ บ้ า นน้ อ ยนาตะแบง อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร, ชุ ม ชนศรี ม งคลเหนื อ
อาเภอเมืองมุกดาหาร, บ้านเหล่ากลาง นิคมคาสร้อย, บ้านท่าห้วยคา อาเภอดอนตาล,
บ้ านหนองยาง อาเภอดงหลวง, บ้านดงยาง อาเภอคาชะอี, บ้านผักขะย่า อาเภอหว้านใหญ่
และบ้านหนองสูง อาเภอหนองสูง
(3) พิธี มอบเงิน เพื่อสนับสนุนการฉีดวัค ซีน ป้องกัน โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) (สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นาโดยไกรฑูรย์ สุวรรณปัฎนะ รองประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารและคณะมอบเงินจานวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุน
การฉีดวัดซีนป้องกันโรคฯ โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดา
หาร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลียงบุคลากรทางการแพทย์ในเดือนสิงหาคม สาหรับ
ในเดือนกรกฎาคมนี ทางบริษัท ซีพี ได้มอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเหล่ากาชาด
จะเป็นผู้ปรุงอาหารเพื่อนาไปให้บุคลากรการแพทย์
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ลาดับ
1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดารงตาแหน่งจังหวัดอื่น จานวน 1 ราย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ
ชื่อ – สกุล

1

นายอิทธิ เทพมังกร

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
หน.สนจ.

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

คลังจังหวัด

ไตรมาสที่
1
2
3
4

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

(2) หัวหน้าส่วนราชการ ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
ตาแหน่งเดิม
ตาแหน่งใหม่

ลาดับ

ที่ประชุม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

วิศวกรชานาญการพิเศษ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
รับทราบ

รั ก ษาราชการแทนโยธาธิ ก าร
และผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

๑.2 การนาเสนอภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุ มมี จ านวน 23 หน้ า ฝ่ ายเลขานุ การได้ เผยแพร่ รายงานการประชุ ม
ในเว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th และได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-Mail ส่วนราชการ
และหน่วยงานตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ส านักงานประชาสั มพันธ์จังหวัด
มุกดาหารขอแก้ไขผู้มาประชุม ลาดับที่ 8 จาก “นางวิภา แพงแก้ว” เป็น “นางวันวิภา แพงแก้ว”
ฝ่ายเลขานุการจะได้ดาเนินการแก้ไขต่อไป
รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี (Agenda)
(1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนมิถุนายน 2564) (สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบกาหนดเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 โดยกาหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นรายไตรมาส ดังนี
หน่วยวัดเป้าหมาย : ร้อยละ
ภาพรวม
งบประจา
ลงทุน
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
(สะสม ณ สิ้นไตรมาส)
32
36
20
54
57
45
77
80
65
100
100
100
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘
ตังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

1,095.917
1,582.783
2,678.700

992.630
1,174.414
2,167.044

981.279
851.680
1,832.959

89.54
53.81
68.43

55

29.431
133.771
163.202

18.067
110.605
128.672

11.892
49.277
61.169

40.41
36.84
37.48

52
29
30

255.180
255.180

62.732
62.732

62.732
62.732

24.58
24.58

งบภาพรวมทั้งจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

8
22

งบจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

เงินรับโอนจัดสรร

ก่อหนี้
(PO+เบิกจ่าย)

เบิกจ่าย
จานวนเงิน
(ร้อยละ)

ลาดับ
เบิกจ่าย

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

143.833
40.641
184.474

100.656
100.656

100.656
100.656

69.98
54.56

35
42
71

งบเทศบาลเมือง

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

122.895
106.440
106.440
86.61
3
20.685
2.350
180
143.580
108.790
106.440
74.13
66
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท
ปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุม

งบประมาณ
615.446

รับทราบ

เบิกจ่าย
จานวนเงิน

ร้อยละ

444.418

72.21

๙

อัยการจังหวัด

ที่ประชุม

คลังจังหวัด

๓.๒ ภารกิจสาคัญของกระทรวง (Function)
(1) โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหารถูกบริษัทผู้เสนอสินค้าถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเรียกค่าใช้จ่าย
ค่าราคาสินค้าซึ่งคดีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล จานวน 283 คดี (สานักงานอัยการ
จังหวัดมุกดาหาร)
ความคืบหน้าในการณีที่ มี โ รงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด มุ ก ดาหารถู ก
ผู้ประกอบการฟ้องร้องเรียก ค่าสิ่งของ อาทิเช่น เครื่องกรองนา เครื่องรับสัญญานอินเตอร์เน็ต
เป็นต้น ทังสิน 283 โรงนัน หลังจากที่ทางอัยการจังหวัดมุกดาหารได้แก้ต่างให้โรงเรียนต่างๆ
ซึ่งในตอนนีมีการถอนคดีไปหลายคดีและยังมีคดีคงค้างอยู่ ในศาลประมาณ
54 คดี
โดยหลายโรงเรียนมีหนังสือแจ้งให้ชาระหนีแต่ทางอัยการจังหวัดได้ให้คาแนะนาว่าหากมีการ
ฟ้องเข้ามาจริงให้ทางผู้อานวยการโรงเรียนติดต่อมายังสานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเพื่อ
ช่วยเหลือในคดีดังกล่าวซึ่งมีโรงเรียนในทุกอาเภอถูกฟ้อง ในส่วนของสานักงานอัยการจังหวัด
มุกดาหารได้มีการแจ้งความดาเนินคดีกับบริษัทฯ ที่มีการปลอมแปลงเอกสารในขณะนีมีการ
รับคาร้องทุกข์ไปแล้ว 2 กรณี ในท้องที่ สภ.อ.เมืองมุกดาหาร ซึ่งทางสานักงานอัยการได้แจ้ง
ความดาเนินคดีกับทนายความ บริษัท และกรรมการบริษัท ได้ส่งหมายเรียก
ไปยัง
บริษัทฯแล้ว 1 คดี ได้แก่ บริษัทแฟมิลีคอร์ป จากัด ในขณะนีค้นหาข้อมูลของบริษัทฯที่ฟ้อง
โรงเรียนเข้ามาเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ถอนดคีที่ฟ้องโรงเรียน เพื่อไม่ให้โรงเรียนต้องแพ้คดีซึ่งยัง
ค้างอยู่อีก 52 คดี ทางสานักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารจะได้นาเรียนความคืบหน้าในการ
ประชุมกรมการฯ ครังต่อไปและขอเรียนเชิญผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่ประถมศึกษา
มุกดาหารหรือศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเข้ารับฟังความคืบหน้าดังกล่าว
รับทราบ
๓.3 วาระการพัฒนา/แก้ไขปัญหา และสถานการณ์ที่สาคัญในพื้นที่ (Area)
(1) รายงานสภาพเศรษฐกิจ การคลัง จังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม 2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
ในเดือนพฤษภาคม 2564 เครื่องชีภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมุกดาหาร บ่งชี
ว่าเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร มีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
เป็ น ผลมาจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจด้านอุปทาน (เศรษฐกิจด้านการผลิ ต) จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกรรม ภาคการบริการ ประกอบกับการขยายตัวของการ
บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน ส่วนภาคอุตสาหกรรมหดตัว สาหรับการใช้จ่าย
ภาครัฐ และการค้าชายแดน ชะลอตัว สาหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
หดตัว และการจ้างงานขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน”เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(การผลิต) พบว่า ภาพรวมมีสัญญาณขยายตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อน
จากการผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว โดยดัชนีผลผลิต ภาคเกษตรกรรม (API) ขยายตัว ร้อยละ
63.42 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี เป็นผลมาจากการขยายตัวของปริมาณผลผลิตและ
ราคาของยางพาราขยายตัว เนื่องจากต้นยางพาราที่กรีดได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิต
สูง และเกษตรกรมีแรงจูงใจจากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงขึน ตามความต้องการยางพารา
ของประเทศคู่ค้ารายใหญ่ ส่ งผลให้ เกษตรกรกรีดยางเพิ่มขึนจากความต้องการของตลาด
ปลายทางเพื่อผลิตถุงมือยาง และจากการกาหนดนโยบายควบคุมปริมาณการส่งออกของ
กลุ่มผู้ส่งออกยางพารา 3 ประเทศทังไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออกมีความสมดุลกับปริมาณการใช้ยางพาราโลก ภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยดัชนีผลผลิต
ภาคอุ ต สาหกรรม (IPI) หดตั ว ร้ อ ยละ -1.25 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น

๑๐
และหดตัวลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 4.00 พิจารณาจากการลดลงของจานวน
โรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ที่ลดลง ส่วนภาคการบริการ ขยายตัว โดยดัชนีผลผลิต
ภาคการบริ ก าร (SI) ขยายตั ว ร้ อ ยละ 27.49 เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น
และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ที่ขยายตัว ร้อยละ 3.57 พิจารณาจากการเพิ่มขึนของ
จานวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวนผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดมุกดาหาร หลังจากมี
การกระจายวัคซีน ปั องกั น COVID-19 เพิ่ มขึนในหลายประเทศ ส่ งผลให้ รายได้จ ากการ
ท่องเที่ ย วและภาษีข ายส่ ง ขายปลี กเพิ่ม ขึน เศรษฐกิ จด้านอุปสงค์ (การใช้จ่า ย) พบว่า มี
สัญญาณชะลอตัว ร้อยละ 12.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน และชะลอตัวจาก
เดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 38.80 เป็นผลมาจาก ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (G Index)
ชะลอตัว ร้อยละ 12.31 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่
ขยายตัว ร้อยละ 6.96 พิจารณาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนชะลอตัว ร้อยละ 19.77
เนื่ องจากเพิ่งก่อหนีผู กพันและผู้ ประกอบการรอเบิกจ่ายพร้อมกัน ส่ วนรายจ่ายงบประจา
ขยายตัว ร้อยละ 9.87 เนื่องจากการดาเนินการตามมาตรการเร่งรัด การเบิกจ่ายเงิ นให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ดัชนีการค้าชายแดน (X-M Index) ชะลอตัว ร้อยละ 11.53
เมื่อเทีย บกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัว จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ
44.30 โดยมูลค่าส่งออกชะลอตัว ร้อยละ 16.19 โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับ
แรก คือ (1) เครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูล (2) เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด
ทรานซิสเตอร์ และ (3) สุกรมีชีวิต ตามลาดับ ส่วนสินค้านาเข้าชะลอตัวร้อยละ 6.92 โดย
สินค้านาเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ (1) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับโทรศัพท์ เครื่อง
อุป กรณ์โทรคมนาคม (2) อุปกรณ์ห น่ว ยเก็บความจา และ (3) เครื่องประมวลผลข้อมูล
เครื่องอ่านข้อมูล ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp Index) ขยายตัว ร้อยละ 31.20 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 50.10
พิจารณาจากการขยายตัวของการจดทะเบียนใหม่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง การ
จดทะเบียนใหม่รถจักรยานยนต์ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ จากมาตรการสนับสนุนกาลังซือ
ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และโครงการ ม33 เรารักกัน ดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชน (Ip Index) ขยายตัว ร้อยละ 11.96 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน
และขยายตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 11.45 เป็นผลมาจากการขยายตัว ของ
พืนที่อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง การจดทะเบียนใหม่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และ
สินเชื่อเพื่อการลงทุน ด้านรายได้เกษตรกรในจั งหวัดมุกดาหาร พบว่าในเดือนพฤษภาคม
2564 ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 40.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
และชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 572.93 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัว
ของดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว ร้อยละ 63.42 จากการขยายตัวของยางพารา
ตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึน รวมถึงถุงมือยางที่ยังมีความต้องการ
ต่อเนื่อง ด้านการเงิน พบว่าปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณเงินฝากรวม ซึ่งปริมาณเงินฝาก
รวมขยายตัว ร้อยละ 18.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แต่ชะลอตัวจากเดือนก่อน
หน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 21.02 ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน จากการส่งเสริมการออมเงินของภาครัฐผ่านโครงการกองทุนการออมแห่งชาติและ
การกระตุ้นการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ สาหรับปริมาณสินเชื่อรวม
ขยายตั ว ร้ อ ยละ 11.90 เมื่ อ เที ยบกั บ เดื อ นเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น จากการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ
เพื่อลูกค้าภาคธุรกิจ สินเชื่อสาหรับกิจการเอสเอ็มอีและสินเชื่อเพื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี
ประชารัฐและจากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐด้ านเสถียรภาพ
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ท้องถิ่นจังหวัด

เศรษฐกิจ (Stability) พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ระดับ 99.55 หดตัว ร้อยละ -0.21
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และหดตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว ร้อยละ 0.73
ซึ่งเป็นการหดตัวของดัชนีราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าว แป้งผลิตภัณฑ์
จากแป้ง เนือสัตว์ เป็ด ไก่ สั ตว์นา ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และเครื่องประกอบอาหาร
เป็นต้น สาหรับการจ้างงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ขยายตัว ร้อยละ 37.75 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากมาตรการของภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานให้กับประชาชน
และผู้ป ระกอบการในช่วงการแพร่ระบาดระลอกสามของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ด้านการคลัง พบว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รวมมีจานวน 1,068.44 ล้านบาท ชะลอตัว ร้อยละ 13.31 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจาขยายตัว ร้อยละ 9.87 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน และรายจ่ายงบลงทุนชะลอตัว ร้อยละ 19.77 ทังนี การเบิกจ่าย
รายจ่ายงบประจา มีจานวน 675.94 ล้านบาท โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบประจา
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2) เทศบาลเมือง
มุกดาหาร และ (3) ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร สาหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบ
ลงทุน มีจ านวน 392.51 ล้ านบาท ซึ่งหน่ว ยงานที่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนสู งสุ ด
คือ (1) แขวงทางหลวงมุกดาหาร (2) โครงการชลประทานมุกดาหาร และ (3) แขวงทาง
หลวงชนบทมุกดาหาร ส าหรับผลการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บได้ทังสิ น 454.31 ล้านบาท
ขยายตัว ร้อยละ 12.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหน่วยจัดเก็บรายได้
โดยเฉพาะสรรพากรพืนที่มุกดาหาร สรรพสามิตพืนที่มุกดาหาร ด่านศุลกาการมุกดาหาร
ธนารักษ์พืนที่มุกดาหาร และหน่วยราชการอื่นๆ จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึน สาหรับดุลงบประมาณ
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ขาดดุลงบประมาณ จานวน 614.13 ล้ า นบาท พิจารณาจาก
การจัดเก็บรายได้ต่ากว่ารายจ่ายเงินงบประมาณรวม
รับทราบ
(2) โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
(สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร)
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ จั ด ท าโครงการมุ กดาหารบ้ านสวย เมื องสะอาดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564- 2565 เพื่อขับเคลื่ อนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
เป้ า หมาย ด าเนิ น การ 5 ด้ า น 1. การบริ ห ารจั ด การมู ล ฝอย 2. มุ ก ดาหารบ้ า นสวย
3. มุกดาหารเมืองสะอาด 4. การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร 5. การจัดระเบียบ
จราจร ทางเท้า การจอดรถโดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี แต่งตังคณะกรรมการบริหารจัดการ
โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธาน/รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน เป็นรองประธานท้องถิ่นจั งหวัด
เป็ น เลขานุ ก าร ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด ที่ 5640/2563 ลงวั น ที่ 28 ธั น วาคม 2563
และคาสั่ ง ที่ 75 /2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 จัดประชุม คณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาดประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564- 2565
ครังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จัดตังคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564-2565 โดยมี ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ทัง 3 ท่าน เป็นหัวหน้าคณะทางาน นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการมูลฝอย มุกดาหารบ้านสวย มุกดาหารเมือง
สะอาด นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รับผิดชอบ 2 ด้าน ได้แก่
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การจัดระเบียบสายสื่อสารที่เดินตามตามเสาไฟฟ้า การจัดระเบียบจราจรทางเท้า การจอดรถ
ในเทศบาล ชุมชนเมืองในเขต องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นทุก แห่ ง นายบุญเรือง เมฆฉิ ม
รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร รั บ ผิ ด ชอบการติ ด ตามและประเมิ น ผล และการ
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมเปิดโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทังระดับจังหวัด
และอ าเภอ จั ง หวั ด มุก ดาหารแจ้ง ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการหน่ ว ยงาน ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
โครงการฯ และรายงานผลการดาเนินงานพร้อมรูปถ่ายให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 1 ของเดือน
และเน้นยากาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
รับทราบ
(4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
ตามที่ จั งหวั ดมุ กดาหาร ได้ ตอบแบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมู ล สาธารณะ (OIT)
ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 43 ตัวชีวัด ที่ปรึกษา (ผู้ตรวจประเมิน) ได้แจ้งผลการ
ประเมิน รอบแรก ปรากฏว่า จังหวั ดมุกดาหาร มี ตัวชีวัดที่ ต้องชีแจงเพิ่มเติม จานวน 8
ตัวชี วั ด ส่ งให้ ที่ ปรึ กษา (ผู้ ตรวจประเมิ น) ภายในวั นที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทั งนี จะได้
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการชีแจงของจังหวัด ต่อไป
รับทราบ
(4) การประเมินชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
คณะกรรมการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ไ ด้ มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
คัดเลือกชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม จัดทาคู่มือในการดาเนินการคัดเลือก
องค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการ
ประเมินองค์กร ชุมชน อาเภอ และจังหวัดตามเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศยกย่องให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบคุณธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ในการนี กรมการศาสนา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่ งชาติ ได้ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อาเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์กรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และจั งหวัด คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับเกี ยรติบัตรจากประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยให้ จังหวัดประเมิน
จังหวัดคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขันตอน 3 ระดับ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
คุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ และจัดส่งข้อมูลผลการประเมินให้กระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ดาเนินการคัดเลื อกจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และส่งข้อมูลผลการประเมินดังกล่าว ให้กรมการศาสนาต่อไปการ
ประชุมร่วมกันระหว่างสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มุกดาหาร สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
และที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ
ห้ องประชุ มส านั กงานจัง หวั ดมุ กดาหาร เพื่อหารื อแนวทางขั นตอนการประเมิ นชุ มชน
องค์กร อาเภอและจังหวัดคุณธรรม ได้ข้อสรุปดังนี 1) จังหวัดมุกดาหารตังเป้าหมายว่ าจะ
ขับเคลื่อนสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 2) กรมการปกครองก าหนดเป็ น ตั ว ชี วั ด ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของนายอาเภอ ตามเกณฑ์ 9 ขันตอน 3 ระดับ 3) ส านั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร แจ้งจานวนเป้าหมายที่ระดับอาเภอจะต้องผ่านเกณฑ์จังหวัด
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คุณธรรมต้นแบบ (ชุมชนและองค์ กรระดับอาเภอ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรม
ต้ น แบบ 20%) และจั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เพื่อให้รับรองผลการประเมิน และนาผลการประเมินของที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
และผลการประเมินองค์กรในระดับ จังหวัด เพื่อรวบรวมส่ งให้สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
รายงานกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
ปฏิทินการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดมุกดาหาร
ลาดับ
วัน เดือน ปี
1 29 มิ.ย. 2564

รายละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
น าเป้ าหมายเข้า ที่ป ระชุ มกรมการจั งหวั ด - สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ประจาเดือนมิถุนายน
- ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
- ส า นั ก ง า นวั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
2 30 มิ.ย. 2564 อาเภอส่งผลการประเมินชุมชนและองค์กร ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ในระดับอาเภอ
3
5 ก.ค. 2564 องค์ก รในระดั บจั งหวั ดส่ งผลการประเมิ น ส า นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
ตนเองให้ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มุกดาหาร
มุกดาหาร
4
6 ก.ค. 2564 ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ส่ ง ผลการ ส า นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
ประเมินให้จังหวัด เพื่อประเมินตามเกณฑ์ มุกดาหาร
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
5
9 ก.ค. 2564 ส่ ง ผลการประเมิ น จั ง หวั ด คุ ณ ธรรมให้ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวงมหาดไทย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
6
ก.ค. 2564
จัดประชุมคณะทางานขับเคลื่อน
แ ล ะ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร
คุณธรรมจังหวัดมุกดาหาร
7
ส.ค. 2564
ติด ตามประเมิ น ผลชุ มชน องค์ กร อ าเภอ - ส า นั ก ง า นวั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
มุกดาหาร
- ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
- สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
8
ก.ย. 2564
- ประกาศผลการประเมินฯ ระดับจังหวัด
- ส า นั ก ง า นวั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
- มอบใบประกาศนียบัตร จัดแสดงผลงาน มุกดาหาร
ชุมชน องค์กร อาเภอ และจังหวัดคุณธรรม - ที่ทาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ต้นแบบโดดเด่น
- สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุม
รับทราบ

๑๔

นอ.หนองสูง

ที่ประชุม
พม.จ.

(5) การเตรียมการก่อสร้างพระอุปคุตบริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติหนองสูง
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (อาเภอหนองสูง)
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจโครงการลงทุนและกิจกรรม
การพั ฒ นาที่ ส ามารถพลิ ก ฟื้ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและยกระดั บ การ
ท่องเที่ยวและบริการ อาเภอหนองสูงโดยภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพืนที่ได้
เล็งเห็นความสาคัญทางกายภาพในการพัฒนาบึงหนองสูงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีก
แห่งหนึ่งและได้เห็นชอบร่วมกันจัดสร้างพระอุปคุตขึนในบริเวณบึงหนองสูงเพื่อไว้เป็นที่
เคารพกราบไหว้บูชาของคนในพืนที่และเป็น แหล่งท่องเที่ยวสาหรับรองรับนักท่องเที่ยวใน
อนาคตที่อาเภอหนองสูงกาลังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารและได้ชื่อว่า
เป็นดินแดน 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล/
มติคณะรัฐมนตรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โครงการลงทุนและกิจกรรมการ
พัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับ การท่องเที่ยว
และบริการ
รับทราบ
(6) โครงการบู รณาการเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตกลุ่ มเปราะบางรายครั วเรื อนจั งหวั ด
มุกดาหาร (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน”ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน
เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์
รวมและให้ ส ามารถเข้า ถึงสิ ทธิส วัส ดิ การ รวมทั งพัฒ นาคุณภาพชีวิตกลุ่ มเปราะบางให้
ครอบครั ว มั่น คงมี ความสุ ข สามารถพึ่ง พาตนเองได้ อย่า งยั่ง ยืน ผลการด าเนิ น งานที ม
One Home จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ร่ ว มกั บ อปท. ผู้ น าชุ ม ชน และ อพม. ส ารวจจ านวน
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๓๔ ครั ว เรื อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๐.๘๒
(จากเป้าหมายทังหมด ๔๑๒ ครัวเรือน) พิจารณาช่วยเหลือเบืองต้นเป็นเงินสงเคราะห์ ๕๐
ครัวเรือน มอบข้าวสารอาหารแห้ง ๓๕ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 16 มิ.ย.64)

ความต้องการช่วยเหลือ
๑.ด้านการศึกษา
๒.ด้านสุขภาพ
๓.ด้านที่อยู่อาศัย
๔.ด้านอาชีพและรายได้
-พัฒนาด้านทักษะ อาชีพ
-สงเคราะห์/เงินกู้คนพิการ
,ผู้สูงอายุ
๕.สามารถดูแลตนเองได้
๖.ความรุนแรงในครอบครัว

จานวนรัว
เรือน
๓๒
๔๑
๒๐
๒๗
๓๐
๑๐
๑

กลุ่มเปราะบางที่ต้องพัฒนา
หรือให้ความช่วยเหลือ
- ครอบครัวยากจนที่มีเด็กเล็ก
(0-6 ปี)
- เด็ก (7 - 18 ปี)
- แม่เลียงเดี่ยว
- ผู้สูงอายุ
- คนพิการ
- ผู้ป่วยติดเตียง
- มีปัญหาที่อยู่อาศัย
- ปัญหาการมีงานทาและ
รายได้

จานวนครัวเรือน/
กลุ่มเปราะบาง (ราย)
๑๐๐
๔๒
๒๓
๑๕๔
๔๗
๑๑
๒๒
๙๙

๑๕

ที่ประชุม

การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ/หน่วยงาน สารวจข้อมูลโดยใช้สมุดพกครอบครัว ร่วมกับ พช.
ผู้นาชุมชน อปท. อพม. และ อสม. จาแนกข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง (พัฒนาได้/สงเคราะห์/
อยู่ได้) และสรุปแผนพัฒนาครัวเรือนเปราะบางแยกหน่วยงานร่วมดาเนินการ 5 มิติ คือ
สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการของรัฐ นาข้อมูลเข้าที่ประชุม
ศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.จ.) และศจพ.อ. โดย ศจพ.จ. ติดตาม กากับการดาเนินงาน และศจพ.อ.
บูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน (6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายครัวเรือนตามข้อมูลที่ได้สารวจ
รับทราบ

ที่ประชุม

๓.๔ เรื่องนาเสนอโดยเอกสาร
(1) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ประจาเดือนมิถุนายน 2564 (สานักงานจังหวัดมุกดาหาร)
(2) ผลการด าเนิ นงานธนาคารขยะรีไ ซเคิล ประจ าศาลากลางจังหวัดมุ กดาหาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 (สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหาร)
(3) สรุ ป รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล เดือนพฤษภาคม 2564
(สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร)
(4) จุ ล สารส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ปี ที่ 17 ฉบั บ ที่ 4/2564
(สานักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)
(5) สรุ ป สภาวะการค้ า ชายแดนไทยกั บ สปป.ลาวด้ า นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาเดือนพฤษภาคม 2564 (สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(6) ดัช นี ร าคาผู้ บริโ ภคจัง หวัดมุ กดาหาร ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
(สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)
(7) การขับ เคลื่ อนแผนสิ ท ธิ มนุษ ยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565)
และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับมนุษยชน
(สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
(8) ประกาศเจตนารมณ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยช น
(สานักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

หน.สนจ.

- ไม่มี

๑๖
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ปฏิทินงานสาคัญ ประจาเดือนกรกฎาคม 2564
ที่
วัน/เดือน/ปี
ชื่องาน
สถานที่
หน่วยงาน
1 วันอาทิตย์ที่ 11 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสั กการะ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
กรกฎาคม 2564 เนื่ องใน “วั นสมเด็ จพระนารายณ์ อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
มหาราช”
2
รอ
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ก นิ ษ ฐ า ธิ ร า ช เ จ้ า โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนการ สานักงานจังหวัด
หมายกาหนดการ กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ
มุกดาหาร
สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ ยมและ ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง
ติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการ
ตามพระราชดาริฯ ในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
3
วันพุธที่ 28
การจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
สานักงานจังหวัด
กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
ในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ก าหนดประชุ ม กรมการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ า
จั ง หวั ด มุ กดาหาร ครั้ งที่ 7/๒๕64 ในวันพฤหั สบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม

เวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร)
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

